
Nijmegen Schoenenwerk36

In Nijmegen en omstreken zijn nog restanten te zien van de eens bloeiende schoenindustrie. De volgende routes brengen u op 
plekken waar u deze geschiedenis zelf kunt ontdekken. De routes zijn het makkelijkst te volgen met uw eigen mobiele telefoon. 
Scan daarvoor de QR-codes bij de beschrijvingen: 
1. Fiets- en wandelroute in Nijmegen langs relicten van de schoenindustrie, schoenwinkels en schoenmakerijen. ± 12 km.
2.  Fietsroute richting Groesbeek en Kleve, langs diverse schoenenfabrieken en het Klever Schuh Museum  

(open zondag 14.00-17.00). ± 50 km.
3. Fietsroute richting Leerlooierij Museum Ravenstein. ± 50 km.

1. Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, Mariënburg
Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis is hét startpunt voor iedereen die meer wil 
weten over de geschiedenis van de oudste stad van Nederland. 

Het Gilde Nijmegen organiseert begeleide tochten, waarbij er wordt gezorgd dat er bij de musea een rondleider beschikbaar is.  
Aanmelden kan op gildenijmegen.nl

Scan de QR-code voor 
deze route met uw eigen 
mobiele telefoon.

Wandel- en fietsroute 1
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3. Schoenmakerij Tweehuysen, In de Betouwstraat 42
Schoenmakerij Tweehuysen werd in 1933 opgericht en is sinds 1937 gevestigd aan de In 
de Betouwstraat. Het is een levend museum!

7. Directeurswoning Schoenfabriek Robinson, Groesbeekseweg 259
Franciscus Verschuur werd geboren in 1885 te Heesch, waar zijn vader een schoenmakerij 
bezat. In 1916 vestigde hij zich te Nijmegen, waar hij Robinson oprichtte. In 1930 verhuis-
de de fabriek naar de Groesbeekseweg. 

5. Derks Schoenmakerij Nijmegen, Sint Jacobslaan 36-38
Lin Derks begint in 1937 als zelfstandig schoenhersteller. Schoenen en voeten hebben een 
verhaal… Derks kent een lange geschiedenis met een eigen gezicht en een luisterend oor.

9.  Schoenfabriek Wellen en Co, Groesbeeksedwarsweg 185
De Groesbeeksedwarsweg was belangrijk voor het bedrijfsleven van de wijk Altrade. Dat is 
voornamelijk te danken geweest aan de schoenfabriek van Wellen. Na Nimco en Robinson 
was dit de derde schoenfabriek die zich in Oost vestigde.

4. Portierswoning Swift en toegangspoort met hazewindhond, Muntweg 65
Swift komt voort uit de schoenfabriek Wotana die in 1931 door de gebroeders Otten 

wordt opgericht. Dit bedrijf begint in de Smidstraat, verhuist naar de Groenestraat en be-
trekt in 1940 een nieuw gebouw aan de Muntweg. In 1964 behoort Swift tot de grootste 
schoenmakers van de Benelux met 800 personeelsleden en een productie van meer dan 

één miljoen paar schoenen per jaar.

6. Empress Schoenfabriek, Kastanjelaan 1
Empress was de meest luxe Nijmeegse schoenenfabriek. Jan Jansen werkte hier kortston-

dig als ontwerper. Het typische fabrieksuiterlijk van het pand is nog altijd herkenbaar.

8. Schoenfabriek Nimco, Tooropstraat 16-26
Jan Verschuur, oprichter van Nimco, vestigde zijn fabriek aan de Gorisstraat 2-4. Al snel 
werd deze ruimte te klein. In 1918 werd er een vergunning verleend "tot het oprichten 

van eene door elektriciteit gedreven schoenfabriek in het perceel Fortweg No. 20 tot en 
met 26" (heden: Tooropstraat). 

2. A. Holland Schoenen, Plein 1944, 143
A. Holland schoenen: al ruim 90 jaar een begrip in Nijmegen en een echt familiebedrijf!


